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VOORZITTER VAN DE VRIENDEN AAN HET WOORD
Een nieuwe voorzitter van de Vrienden en die moet ook
“aan het woord” in de vaste rubriek van de Vriendenbrief. Met een korte terugblik wil ik beginnen. De oudvoorzitter Ron Stroomer heeft dit in zijn “aan het woord”
de afgelopen jaren regelmatig gedaan. Ter afsluiting van
het pionierstijdperk Stroomer wil ik graag nog een keer
onze wapenfeiten in het kort op een rij zetten om
vervolgens ook naar de toekomst te kijken.

het is een gevoel dat bij honderden gelijksoortige
stichtingen bestaat. Je staat aan de zijlijn en in het
gunstigste geval wordt er een keer naar je geluisterd.
Waarom dit sombere begin?
Toen we als stichting in 1997 begonnen, lag er een kant
en klaar, goed doordacht ontwerp om voor de uitbreiding
van het museum de binnenplaats te overkappen. Nu
worden we sinds circa 2002 geconfronteerd met een ook
goed doordacht plan waarbij de tuin van het Heestershuis,
die al voor een deel parkeerplaats is geworden, geweld
wordt aangedaan en een tamelijk nutteloze binnenplaats
behouden blijft. Jammer! Mede namens de overige
bestuursleden moet ik dit hier op papier uiten.
Maar nu een vooruitblik. In de komende tijd willen we de
ingeslagen weg van lezingen en brieven voortzetten. Bij
de opzet van de Vriendenbrief hebben we zeer bewust
een vaste rubriek “Vrienden van Heesters aan het woord”
gekozen. Het Heestershuis is een biografisch museum
(zie ook verder in deze brief: “Een jaar uit het leven van
Heesters”) en wij willen graag zoveel mogelijk personen
die (intensief) contact met Jan Heesters gehad hebben aan
het woord laten. Dit zeggende doe ik een oproep aan onze
Vrienden om zich te melden met een verhaal over
ontmoetingen en ervaringen met Jan Heesters. In de
nabije toekomst willen we de stukjes van die rubriek gaan
bundelen in een verzameluitgave.
Wat betreft de lezingen in het Architectenkerkje gaan we
ook verder op de ingeslagen weg, dat wil zeggen dat u te
maken krijgt of liever zult worden geconfronteerd met
een variëteit aan onderwerpen die met kunst, dus niet
uitsluitend schilderkunst, te maken hebben.
E-mail en websites zijn niet meer weg te denken, we zijn
druk bezig met het opzetten van beide. We doen dit
omdat deze voor een aantal doeleinden laagdrempelige en
goedkope communicatiemiddelen zijn in het contact met
de vrienden. We denken daarbij ook aan een rubriek
“Vraag en aanbod” van werken van Jan Heesters.
Uitbreiding van het aantal vrienden heeft al jaren onze
aandacht en het streefgetal blijft 200 vrienden.
In deze Vriendenbrief vraag ik uw speciale attentie voor
het kerstverhaal van Piet Goedhart.
Rest mij tenslotte mede namens Annemarie Cornelissen
en Jan Geerts, u en de uwen fijne feestdagen en een
inspirerend 2006 toe te wensen.

Na de oprichting van de Stichting in 1996 is begonnen
met lobby-werk om de politiek zodanig te beïnvloeden
dat eindelijk het legaat van Jan Heesters door de
gemeente Schijndel zou worden behandeld volgens de
bedoeling van dat legaat. Dit heeft al of niet mede door
onze invloed geleid tot een grondige restauratie van het
Heestershuis en tot de aanstelling van een parttime
beheerder. Voortvarend heeft deze laatste met een schare
van vrijwilligers gezorgd dat het Jan Heestershuis
voldeed aan de norm van “geregistreerd museum”.
Intussen begon de Stichting aan het opzetten van een
administratie, het ontwikkelen van een huisstijl, het
vergroten van het draagvlak door actief nieuwe vrienden
te werven, het publiceren van vriendenbrieven, het
opnieuw uitgeven van de biografie van Jan Heesters, het
inrichten van twee tentoonstellingen met werken van
Heesters in particulier bezit, het organiseren van lezingen
en verkopen van reproducties van Heesters in de vorm
van wenskaarten. Naar onze mening is dit allemaal
succesvol geweest en we hebben nu een gezonde
stichting, ook financiëel gezien; in 1997 kregen we van
de gemeente een startsubsidie van ƒ1.500,-, nu zijn we
dankzij de vrienden en enkele sponsors geheel selfsupporting ofwel in goed Nederlands: we kunnen onze
eigen broek ophouden. En zelfs meer dan dat want we
hebben regelmatig gezorgd voor cadeautjes of beter
gezegd schenkingen richting het Heestershuis!
Als nieuwe voorzitter maar ook als bestuurslid dat
tegelijk aantrad met de nu vertrokken bestuursleden Ron
Stroomer en Thijs Merkuur, wil ik vanaf deze plaats hen
heel hartelijk danken voor hetgeen er mede door de
stimulerende leiding van voorzitter Ron bereikt is.
Nu naar de toekomst. Als bestuur van een stichting
“Vrienden van …….” heb je vaak een gevoel van
onvermogen. Dit is niet uniek voor onze Stichting maar

Paul van den Acker
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VRIENDEN VAN HEESTERS AAN HET WOORD
Gesprek met: Remy Remery
Begin jaren tachtig ontving de gemeenteraad van
Schijndel een brief, waarin tot zijn verrassing werd
gemeld dat Jan Heesters zijn werk en woonhuis aan de
Gemeente zou willen schenken. Ik was op dat moment
hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning op het
gemeentehuis. Aan het woord is Remy Remery, die nog
steeds een actief Vriend is van onze Stichting. Zo laat hij
geen lezing in het Architectenkerkje voorbijgaan.

het geringe comfort. Boven kwam een eenvoudige
douchecel en er werd na verloop van tijd
bewakingsapparatuur aangebracht. In die tijd was ik
steeds contactman namens de gemeente, dat ging door tot
mijn afscheid in 1991, stelt Remery. Een medewerkster
van het Noord-Brabants museum kwam bij tijd en wijle
kunsthistorische adviezen uitbrengen in deze begintijd.
Net op tijd!
De schenking van Heesters is nog eens in gevaar geweest,
toen een gezelschapje heren naar Schijndel kwam om Jan
tegen het einde van zijn leven met handige praatjes over
te halen delen van zijn kostbare kunstcollectie aan een
dubieuze stichting te schenken. Op het laatste moment
heb ik, zo stelt Remery, na over-leg met burgemeester
Scholten en Jan Heesters, kunnen voorkomen dat de
overdracht via een notariële akte zou worden
afgehandeld.Ik ving de bewuste lieden net op tijd op in
het huis van Heesters, ze dropen teleurgesteld af. Terecht,
want Jan had de gemeente al in een eerder stadium
toegezegd haar erfgenaam te maken, zo beëindigt de heer
Remery zijn verhaal. Hij stond met zijn activiteiten aan
de basis van het huidige museum en heeft zo zijn steentje
bijgedragen aan het Jan Heestershuis.

De raad aanvaardde de schenking en stelde een jaarlijks
budget ter beschikking, dat eigenlijk te krap was. Ik werd
belast met de praktische uitvoering van de overdracht en
inventariseerde in dat kader met een collega, Harrie
Raaijmakers, de vele bezittingen van Jan Heesters. De
informatie die Heesters ons gaf, werd op band vastgelegd
en later uitgetypt. Jan, een aimabele en zachte man, wist
er veel over te vertellen, al werden zijn gestel en zijn
stem steeds zwakker. We hebben veel door het pand
gebanjerd, er was een enorme verzameling kunst, vertelt
de heer Remery.
Museum
De eerste beheerder van het kersverse museum, mevrouw
Elly van der Linden, trok in het Heestershuis in, ondanks

Jan Geerts

E E N J A A R U I T H E T L E V E N V A N J A N H E E S T E R S:
Biografisch museum
Het Jan Heestershuis is een biografisch museum. Dat wil
zeggen dat werk en leven van de man, die huis en oeuvre
aan de samenleving schonk, in dit museum centraal
staan. In dat kader past onderstaand artikel, dat een
overzicht geeft van het tweede huwelijksjaar van Jan en
Maria, vanaf 21 november 1946. Er is wat meer van
bekend, omdat Maria dat jaar min of meer dagboek
hield. Jan wordt dan vierenvijftig en Maria
negenendertig. Ze beschrijft de vele uitstapjes en reizen,
de talrijke ontmoetingen met vrienden en bekenden en
het ijverige (haar woord) tekenen en schilderen van Jan.
Een grote wens blijft echter onvervuld.

1946–1947

portretten, o.a. van zijn vrouw (Maria op 21 november: “Ik
bereid me voor op een andere taak: Het poseren”), van zijn
schoonvader (tweemaal) en Hetty van Oppenraay. Wat van
het werk uit dit jaar bewaard is gebleven, zijn o.a. de
gezichten op Buren, Elburg, het kasteel van Heeswijk,
diverse riviergezichten en verschillende portretten. Als Jan
rustig aan het schilderen is, trekt Maria in haar eentje of met
vrienden de stad in, zoals bijvoorbeeld in Willemstad en
Elburg, om later het fraais te beschrijven wat ze daar heeft
gezien. Rond de kerstdagen schrijft ze opgetogen: “Jan
maakte mij gelukkig met een schoon schilderij van
Kerstmis. Het was een Veghelse stal.”
Schilderen met collega’s, museumbezoek en lezing
Van tijd tot tijd werkt Jan samen met bevriende schilders. In
dit jaar, 1947, is hij vaak met Arie Baggerman en Jan van
Anrooy in actie in de mooie Betuwe langs de Linge. Met
Maria logeert hij een aantal dagen bij Baggerman in
Vianen. Later dat jaar, in october, brengt Baggerman een
tegenbezoek in Schijndel. Notitie van 17 mei: “Bij Jan van
Anrooy ontmoetten we Arie Baggerman. Deze ging met
onze auto mee naar Acquoy en Rhenoy waar een mooie
tekening werd gemaakt.” In Baambrugge bij Amsterdam
bezoeken ze de schilder Rooyaards. >>> verder op pagina 4

Werken op locatie
Als één facet van Heesters duidelijk wordt uit de schrijfsels
van Maria, is het wel de enorme gedrevenheid, waarmee hij
overal en altijd tekent en schildert. Hij laat geen plaats of
gelegenheid onbenut om de bezienswaardigheden of het
landschap vast te leggen met potlood of verf. Om een idee
te geven: hij schildert dit jaar o.a. in Zaltbommel, Buren,
Willemstad, St.Oedenrode, Vianen, Elburg, Heeswijk, Den
Haag, Rumpt, langs de Linge, de Lek en de Waal. Het
echtpaar kan geen stad of dorp aandoen, of Jan pakt zijn
ezel en neemt het penseel ter hand. Voorts maakt hij vele
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DE OMWEG DIE DE DRIE KONINGEN MAAKTEN
Jan was in gedachten verzonken. Dat gebeurde hem wel
vaker, wanneer de pastoor preekte. Het was het feest van
Driekoningen. De pastoor vertelde over de wijzen uit het
oosten, die een grote reis hadden ondernomen. Dat sprak
Jan aan. Ook hij had vele reizen gemaakt. Maandenlang
was hij onderweg geweest en had de mooiste plekjes in
de wereld bezocht. Hij zag zichzelf weer slenteren in de
straten van Parijs en zonnige schilderijen maken in
Algiers. Hij hoorde opnieuw de mensen in Tunis een
mooie, maar onverstaanbare taal spreken. Hij genoot
weer van het gastvrij onthaal in Sicilië. Hij schilderde in
de nauwe straatjes van het armoedige Napels. In zijn
gedachten doorkruiste hij de wegen in Rome, Ravenna,
Florence en Milaan. Hij reisde mee met de wijzen uit het
oosten, die onderweg waren naar het kerstkind en zijn
moeder.

Drie is mooi, dacht Jan, maar een hele stoet van wijzen
uit het oosten zou nog mooier zijn.
Hij had zo’n hele karavaan kamelen gezien met kleurrijke
figuren in Noord Afrika. Toen had hij nog niet aan die
wijzen uit het oosten gedacht. Nu de pastoor over hen
sprak, zag hij ze voor zich. Als je naar een goddelijk kind
op zoek gaat, dan doe je dat met een kleurrijke stoet. Jan
zag dat al helemaal voor zich. Hij zou het zo op doek
kunnen vastleggen. De kleuren had hij al gekozen, toen
hij de pastoor hoorde vertellen, dat de wijzen uit het
oosten langs een andere weg teruggingen naar hun land.
Jan hoorde dat en dook weer weg in zijn eigen
gedachtenwereld. Hij zag de wijzen een grote omweg
maken. De mooiste plekjes deden ze aan en overal
vertelden ze over de grote vreugde, die hen ten deel was
gevallen bij het goddelijk kind en zijn moeder. Ze waren
voor dat kind door de knieën gegaan. Voor hen was dit
jonge kind met zijn goddelijke uitstraling de ster, die ze
voortaan in hun gehele leven zouden volgen
Jan zag ze ronddwalen in de grote kunststeden van
Europa en in het open veld in het schone Brabant. Hij zag
ze langskomen in de Pompstraat in Schijndel en de
Dommel oversteken via de Hooibrug in Gemonde. Die
oversteek sprak hem bijzonder aan. Zo’n kleurrijk
gezelschap op de houten brug, omgeven door een winters
landschap zou de boodschap van Kerst goed in beeld
kunnen brengen. >>

Jan ving weer enkele woorden van de pastoor op. “We
weten niet of de wijze mannen met z’n drieën waren, die
we de Driekoningen zijn gaan noemen. Wat vast staat, is
dat de wijzen drie geschenken bij zich hadden: goud,
wierook en mirre. Ieder van hen zal toch wel een
cadeautje hebben meegebracht, bedachten de mensen
later. Op kraamvisite kun je immers niet met lege handen
komen. Dan zijn het er drie geweest, die hun opwachting
bij het kindje Jezus maakten. Dat zou kunnen”, zei de
pastoor, die veel wist, “maar zeker is dat niet”.
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>>In

een echte winter had Jan daar eens gewandeld en de
vredige aanblik in zich opgenomen. Een kleine schets had
hij toen van de brug gemaakt. Die weldadige stilte onder
een open hemel zou ook de wijzen aangesproken kunnen
hebben op hun omweg naar huis. Dat kon niet anders,
vond Jan. Hij kreeg er diepe kerstgedachten bij. Dat God
met ieder mens als een bron van leven onderweg wil zijn,
is niet een verhaal van lang geleden. Wat zich toen
afspeelde in een ver land, gebeurt ook nog vandaag. Heel
dichtbij zelfs. Bij de Dommel in Gemonde. De natuur
daar ter plekke ademt een hemelse vreugde. Met een
beetje fantasie, kijkend met de ogen van de Schijndelse
schilder, zie je tot in onze dagen sporen van de kleurrijke

karavaan. Stappend in die voetsporen van dat oosterse
gezelschap onder de open hemel word je nu nog uitgenodigd om die ster te volgen.
Na de dienst zette Jan zich voor zijn schildersezel. Een
kleurrijke karavaan kwam op het doek. De wijzen trokken
door Gemonde, de Hooibrug over. Jan Heesters ondertekende zijn schilderij met een goed kerstgevoel.
Pastoor Piet Goedhart
St. Lambertusweg 122
5291 AD Gemonde

>>> vervolg van pagina 2: Eén jaar uit het leven van Jan Heesters 1946 - 1947

Op 26 april, de verjaardag van vader Van Eerd, rijden ze
met Jans auto via Gemert en Bakel naar de schilder-arts
Hendrik Wiegersma in Deurne. Ze bewonderen zijn huis,
zijn kunstverzameling en diens eigen werk. Maria
noteert: “In een oud medicijnenkastje bewaart Wiegersma
zijn beroemde verzameling volkskunst uit de Peel.
(…….) Wiegersma is ook graveur. Een zilveren blad,
prachtig gegraveerd met staande vrouwenfiguren,
versierde de tafel.”
Meermalen bezoeken ze ook musea in den lande. Zo doen
ze o.a. het Stedelijk en het Rijksmuseum in Amsterdam
aan (Maria is erg onder de indruk van Velasquez ) en het
Kröller-Muller museum op de Hoge Veluwe, waar Jan
zich laat inspireren door de vele Van Goghs. Op 19 maart
wordt melding gemaakt van een lezing die Jan houdt in
de kweekschool in Schijndel. Onderwerp van deze lezing,
die leuk geweest zou zijn voor ons kerkje, was: “Meesters
van de negentiende eeuw”!

Venray Mère Ancille, die Jan in 1933 nog gecondoleerd
had met de dood van vader Dorus. Die condoleance-brief
is in het museum bewaard gebleven. Op 13 juli is er de
Plechtige Omgang van de Zoete Moeder in ‘sHertogenbosch, waarna ze souperen (woord van Maria)
bij Jans collega en oud-leraar van ondergetekende, Theo
Sedée. Vriendin Josine Siedenburg komt enkele malen op
visite.
Op 24 juli gaan ze “enige dagen op vacantie.” Eerst
bezoeken ze in Utrecht verschillende kennissen, zoals
mevrouw Noyons, de weduwe van professor Noyons en
zuster van professor Schmutzer. Deze laatste had bij Jan
in de oorlog nog onderdak gevonden, nadat hij uit het
gijzelaarskamp in St.Michielsgestel was gevlucht. Ons
museum bezit een grote tekening van Schmutzer, die Jan
op doek maakte maar nooit uitschilderde. Later reizen ze
door naar o.a. Amsterdam. De tweede vakantietrip begint
op 14 augustus. Na visite bij vrienden in Nijmegen
bezoeken ze Paleis ’t Loo. Daarna worden ze hartelijk
verwelkomd in Epe bij hun oude vriend Aad van Dorsten,
die door Jan zo mooi is geportretteerd. Daar verblijven ze
enkele dagen en genieten er van de natuur en de
omgeving van het IJsselmeer, o.a. in Hattum. Van daaruit
rijdt Jan naar Elburg om er te tekenen en te schilderen.
Op 19 augustus, nadat Jan Aads hondje Bobby
geschilderd heeft, nemen ze afscheid van deze goede
vrienden. Op enkele reizen bedenkt Jan zijn vrouw met
cadeaus: een speld met diamanten, een hoedje, enz.
Verder is er regelmatig sprake van visites, die allerlei
vrienden in Schijndel afleggen.

Vrienden en bekenden
Regelmatig trekken Jan en zijn jonge vrouw er op uit om
vrienden en kennissen te bezoeken. Allereerst hebben ze
natuurlijk veel contact met hun vriend Tom Heijman, de
Norbertijn en heemkundige, met wie ze op 25 januari
1947 de jaarvergadering van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in Den Bosch bezoeken.
Minister Gielen is ook aanwezig en de recente dood van
heemkundig schrijver en griffier bij de Provincie, Vincent
Cleerdin, wordt er herdacht, zoals Maria schrijft over
deze te vroeg gestorven vriend van Antoon Coolen. Zij
vervolgt: “Anton van Duinkerken sprak over de
wederzijdse beïnvloeding van de Brabantse en
Noordnederlandse literatuur.” Een zelfde soort
bijeenkomst is er op 12 april, waarbij ze Mgr. Mutsaers,
de heemkundige pastoor Bink en de oud-Schijndelaar
professor Leo Michels treffen.
Met Tom bekijken ze ook de voorstelling “La
Samaritaine” in het natuurtheater De Kersouwe, waarvan
Tom de naamgever en mede-oprichter is. Voorts brengen
ze nieuwjaarswensen bij de Prelaat van de abdij van
Heeswijk, bezoeken ze in het Ursulinenklooster in

Lief en leed
Het frequente sociale verkeer wordt natuurlijk
vergemakkelijkt door de auto van Jan, toen nog een
uitzonderlijk bezit. Ter vergelijking: als de bekende
dichter Jan Engelman in de jaren vijftig op bezoek wil
gaan bij zijn vriend Joop Siedenburg (ook een vriend van
Jan Heesters!) is hij afhankelijk van de beschikbaarheid
van de auto van een vriendin, zoals hij aan Siedenburg
schrijft. Toch laat de oude Mercedes, die Jan in 1945 nog
uitgeleend had aan Hein Siedenburg, hem wel eens lelijk
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in de steek. Zo valt het vehikel een keer uit vlakbij slot
Loevestein, waarna de auto naar Schijndel moet worden
gesleept. Tijdens die rit breekt de trekkabel liefst vijf
keer!
Maria is vaak lyrisch over de prachtige natuur die ze
onderweg tegenkomen. Weliswaar moet ze, twee jaar na
de oorlog, vaak constateren dat veel gebouwen en torens
door het oorlogsgeweld zijn beschadigd.
Een terugkerende ergernis voor Maria is de min of meer
gedwongen verkoop van een stuk grond, liggend achter
en horend bij haar geboortehuis in het centrum van
Veghel. De gemeente heeft immers ruimte nodig voor
nieuwe arbeiderswoningen. Zowel zijzelf als Jan
bewegen hemel en aarde om de onteigening te
verhinderen, Jan bezoekt zelfs het departement in Den
Haag met het oog op die zaak! Uiteindelijk vergeefs.

Maria maakt verder melding van een grote schoon-maak,
samen met Dora, en in de zomer is er sprake van inmaak
van doperwten en kersen en worden er 27 flessen met
bessensap gevuld.
De grootste teleurstelling voor het jonge paar is toch wel
het niet in vervulling gaan van hun kinderwens. Op 3
augustus noteert Maria cryptisch: “eerste verschijn-sel.”
Op 21 november 1947, de tweede verjaardag van hun
huwelijk, bezoeken ze Amsterdam en bidden in de
Papegaai-kerk in de Kalverstraat: “… en innig hebben we
gebeden om de allergrootste gunst te verkrijgen, waar we
zo lang op wachten.” Het zou helaas een blijvende
teleurstelling worden, voor hun een groot verdriet maar
later voor Schijndel een mooi museum. Ze hebben dat
niet meer meegemaakt maar wellicht in hun dromen
gerealiseerd gezien.
Jan Geerts

UIT HET EIGEN BEZIT VAN HET MUSEUM: DE SYNAGOGE-LAMP
Synagoge-lamp
In de oude keuken van het Jan Heestershuis hangt een
synagoge-lamp uit de achttiende eeuw. De lamp is van
koper en heeft drie maal drie armen, zes wijzen naar de
aarde en drie naar de hemel, en deze drie kunnen gebruikt
worden om als kaarsenhouders het licht te dragen. De
lamp is lang geleden geëlektrificeerd. Onderaan de lamp
is nog een ster en een schaaltje met een kopen bol
aangebracht.

Het joodse woord voor synagoge is Beet Knesset en
betekent huis van samenkomst. In een synagoge mag
iedereen komen en een dienst bijwonen, er wordt
niemand geweerd vanwege bijvoorbeeld rituele
onreinheid. De Knesset als volksvertegenwoordiging in
Israël is een verwijzing hiernaar. Een sjoel is voor Joden
de plaats van gebed; als er ten minste negen Joodse
mannen aanwezig zijn kan er een gebedsdienst worden
gehouden.
Licht
Het scheiden van licht en duisternis is in het
scheppingsverhaal Genesis de eerste daad van God. Zon
en maan zijn pas later ‘opgehangen’ aan het firmament,
dit waarschijnlijk in bewuste afwijking van de verering
van zonnegoden bij de omringende stammen. Toch maakt
de latere Christelijke iconografie gebruik van gestileerde
zonnestralen om door de nimbus het verband tussen God
en het licht te laten zien. In het Boeddhisme en in het
Hindoeïsme is het licht symbool voor wijsheid. In de
Islam heeft het licht zelfs een heilige naam (Nur) en ook
de Vrijmetselaars zijn lichtzoekers; aan de kandidaat
wordt licht gegeven en in een nieuw opgerichte loge
wordt het licht binnen gebracht. De symboliek die met de
lichtcultus samenhangt komt ook tot uitdrukking in de
verering van het Oosten, de heiligste plek in tempels
maar ook in kerken.
Het symbool van het licht is ook voor Joden heel
belangrijk. De veranderingen van het licht bij het
opkomen en ondergaan van de zon zijn dan ook die
momenten op de dag, dat er gebeden wordt.
Menora
In de gang van het Museum hangen twee oude
olielampen waarop een menora is afgebeeld. Een menora
is een lamp of lichtstandaard. Het is de zevenarmige
gouden kandelaar uit het tabernakel, die permanent
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brandde in de tempel. Ook in het Jodendom zijn er
apocriefe verhalen; de aggada. Volgens een van deze
verhalen zouden de ramen van de verwoeste tempel van
Salomo (587 v. Chr) zo gemaakt zijn dat het goddelijk
licht naar buiten scheen in plaats van dat er licht door
naar binnen viel.
De menora in het tabernakel lijkt dan overbodig, maar het
geschenk van licht wordt gezien als een menselijke
poging God iets te geven dat zo zuiver is, dat het iets van
God weerspiegelt. De vorm van de menora is afkomstig
van een brandende of lichtende boom. Dit beeld gaat
terug naar het oude beeld van God als kosmische boom.
Nu is de menora een belangrijk symbool van de staat
Israël waar de zevenarmige kandelaar een prominente
plaats inneemt voor het gebouw van de Knesset. Soms
wordt ook de achtarmige kandelaar, de Chanoeka, zo
genoemd.

aangestoken in de chanoeka-lamp, met een los negende
lichtje, de dienaar genoemd. Het is een feest met
cadeautjes voor kinderen en met gerechten die in olie
worden gebakken. Het feest begint op 25 Kislev. Het
begin van de Joodse maand Kislev (29 of 30 dagen), valt
ongeveer eind november begin december.
Joodse jaartelling
De Joodse jaartelling begint volgens de traditie bij de
schepping. Het Joodse jaar is een maanjaar met 354
dagen. Het jaar is ingedeeld in 12 maanden en begint bij
nieuwe maan. De Joodse kalender kent schrikkel-dagen
en eens in de negentien jaar een extra maand.
De dagen tellen van zonsondergang tot zonsondergang.
Iedere nieuwe dag begint dus aan de vooravond met het
invallen van de duisternis. De dagen van de week hebben
geen naam maar een nummer. Zo is zondag dan de eerste
dag, maandag de tweede. Alleen de zevende dag heeft
een naam, de Sabbat, en begint dus op vrijdagavond.

Chanoeka
Chanoeka is een belangrijk feest voor de Joden, niet
vermeld in de bijbel. Het is een verwijzing naar de
herinwijding van de tempel in 165 v Chr. Er werd toen
een kruikje reine olie gevonden om de menora in de
tempel weer aan te steken. Hoewel de hoeveelheid olie
maar voldoende was voor één dag bleef de lamp als een
wonder acht dagen branden. Na de verwoesting van de
tempel in 70 na Chr. bleef men Chanoeka als lichtfeest
vieren. Het staat nu symbool voor het behoud van de
eigen Joodse identiteit.
Als herinnering aan het wonder wordt thuis en in de
synagoge acht dagen lang een volgend lichtje erbij

Nieuwjaar
Rosh Hasjana is de Hebreeuwse naam voor het Joodse
nieuwjaar. Het verwijst naar het begin van de tijd, de
schepping van de wereld.. Het nieuwe jaar begint in de
herfst als de natuur sterft. Dit is van oudsher het moment
om een nieuw begin te maken.
Het vieren van Nieuwjaar begint ook aan de vooravond
en er worden appeltjes met honing gegeten en men wenst
elkaar zo een goed en zoet jaar toe.
Wij eten met oudjaar een oliebol en een appelbol en
wensen u een goed, zoet en gelukkig 2006!
Anne-Marie Cornelissen

AGENDA & WETENSWAARDIGHEDEN
Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur.

! TPG Post maakt het dankzij de kerstzegels mogelijk
om voor minder dan normale portokosten een extra
dikke (max 50 gram) Vriendenbrief te versturen.
Stuurt u ons als bijdrage voor 2006 ook wat extra’s
na ontvangst van de acceptgiro begin januari ?
! Dat de stoelen na afloop van een lezing in het
Architectenkerkje over de Hoofdstraat rollen, is
verledentijd. Na de oproep in deze rubriek, is de
Stichting intussen eigenaar van 60 stoelen.
! De Heemkundekring Schijndel organiseert 16 januari
2006 om 20:00 uur een lezing in het Spectrum met
als spreker pof.dr. Gerard Rooijakkers; details vindt
u t.z.t. in het Schijndels Weekblad.
! De redactie dankt Henk van Oers voor zijn foto van
de synagoge-lamp.

! De redactie van de Vriendenbrief heeft eind
november diskettes in de auto laten liggen; het
schilderij met de Driekoningen op de Dommelbrug
bij Gemonde is in het Schijndels Weekblad van 8
december jl. vroegtijdig in zwart-wit afgedrukt!
! Mei 2006 in het Jan Heestershuis een tentoonstelling
met rivierlandschappen van Heesters; in de tuin een
overzichtstentoonstelling van Gert van der Woude.
(opening waarschijnlijk 7 mei 2006.)
! Het is Jan Geerts wederom gelukt om in dit kerstnummer van de Vriendenbrief Antoon Coolen “van
stal te halen”.
! Wij hebben enthousiaste reacties gehad op de
prachtige nieuwe set wenskaarten. Ze zijn te koop in
het Heestershuis of bij de Stichting.
! Op 28 november hield José van Kasteren een prima
lezing met lichtbeelden over het impressionisme.
! Tot nu toe hebben wij 5,8 MB vriendenbrieven.
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Met dank aan onze sponsors:
Architectenbureau van der Reep & Woudstra
Rabobank Schijndel
Restauratie-atelier Jos Van Extel
Studio Skoop Reclame- & Ontwerpburo
Schijndels Weekblad

